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Hvaða hóp erum við að tala um?

• Innflytjendur: Einstaklingar fæddir erlendis og eiga foreldra, 
og báða afa og ömmur, sem öll eru fædd erlendis

• Hælisleitendur: Þeir sem eiga umsókn um alþjóðlega vernd 

• Flóttafólk: Innflytjendur sem fá réttarstöðu samkvæmt 
ákvörðun stjórnvalda á grundvelli tilgreindra ákvæða 
útlendingalaga, m.a. um alþjóðlega vernd

Úr nefndaráliti meirihluta velferðarnefndar Alþingis dags. 11. júní 2020 við umfjöllun um 
breytingar á lögum um málefni innflytjenda vegna samræmdrar móttöku flóttafólks 



„… skv. ákvörðun stjórnvalda“

• Ákvörðunin hefur áhrif → skapar rétt til þjónustu/stuðnings
• Almannatryggingakerfið 

• Sjúkratryggingar og heilbrigðisþjónusta

• Vinnumarkaðsúrræði 

• Grunnþjónusta sveitarfélaga, þ.m.t. skólaþjónusta 

• Þjónusta við fatlað fólk 

• Barnavernd 

• Innflytjendur á grundvelli EES-reglna → engin ákvörðun
auk ákvæða um að þeir eigi fé til framfærslu

• Hælisleitendur eru að meginstefnu til á ábyrgð ríkisins



Nýir íbúar

• Ákvörðun hefur ólík áhrif: 
• Flóttafólk sem hingað kemur í boði stjórnvalda
• Flóttafólk sem hingað kemur á eigin vegum 
• Fjölskyldusameiningar í framhaldinu 
• Mannúðarleyfi - einstaklingar í viðkvæmri stöðu 

• Misjöfn dreifing á milli svæða

• Ákvörðun hafi sömu áhrif óháð því hvernig flóttafólk 
kemur → ákall um samræmingu 

• Reynsla sótt til Norðurlanda 
→ Aðlögun: Nýir íbúar eru hluti af samfélaginu
→ Stuðningur til nokkurra ára: Tekur tíma að vinna úr áföllum
→ Valdefling: Vörn gegn því að fólk verði háð stuðningi 

Tölur t.o.m. ágúst 2020

Um 50 manns fengu stöðu í september

Ef sama þróun verður út árið þá gæti
hópurinn talið um 650 manns 2020



Nýtt verkefni - eiga sveitarfélögin að sinna því? 

• Grunnreglan skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga:  

• Lögin kveða á um að sveitarfélög aðstoði „útlendinga í neyð“

• Ríkið endurgreiðir „veitta aðstoð“ af hálfu „dvalarsveitarfélags“



Hvatar í uppbyggingu þjónustu og fjármögnun

• Úr erindi Sigurðar H. Helgasonar skrifstofustjóra í fjármálaráðuneyti á 
fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 2017:  

• Sigurður taldi málefni flóttafólks vera dæmi um „fjölþætta og 
almenna þjónustu sem sveitarfélög geta leyst mun betur en ríkið“



Samræmd móttaka 

✓ Þjónustusamningur FEL við sveitarfélög 
sem velja að vera móttökusveitarfélag

o Greitt fyrir það sem er umfram grunn 

o Hvati fyrir sveitarfélög að taka þátt 

✓ Greiðslur til þriggja ára 

✓ Aukið hlutverk ríkisstofnana

o Fjölmenningarsetur sér um pörun á 
grundvelli áætlunar um fjölda 

o Vinnumálastofnun annast samfélagsfræðslu
og íslenskukennslu

✓ Lagabreytingar



… við tóku langir og strangir fundir 



Álit HLH Ráðgjafar



Staðan núna

• Reynsluverkefni til 12 mánaða

• Kröfulýsing

• Afturvirkni frá og með 1. apríl 2020

• Kostnaðarlíkan á grundvelli stöðugilda 
• Á landsvísu er reiknað með 10 stöðugildum 2020 og 13 stöðugildum 2021 
• Stöðugildið leggur sig á 12 m.kr. 
• Þróunarsjóður upp á 20 m.kr. 

• Áfram endurgreiðsla á fjárhagsaðstoð í tvö ár og á sérstökum 
viðbótarhúsnæðisstuðningi í eitt ár

• Lagabreytingar á þingmálaskrá vetrarins



Hækkandi fjárhagsrammi en…

• Mikil samkeppni um framlög 
• VMST, Fjölmenningarsetur,  RKÍ o.fl. 

• Óvissa um fjölda flóttafólks
• 100 m.kr. aukning vegna hóps á Lesbos

• Vöntun vegna endurgreiðslu fjárhagsaðstoðar  
• Gert er ráð fyrir endurgreiðslur verði 600 m.kr. 2020



Hvað svo?

• Unnið verður úr 12 mánaða tímabili reynsluverkefnis

• Megináhersla á öflun upplýsinga - verkbókhald

• Fast verði haldið við þá kröfu að greiðslur komi vegna 
þyngsta endans í lögbundinni þjónustu  

• Þróa leiðir til þess að mæta útlögðum kostnaði 
sveitarfélaga við að mæta húsnæðisþörfum 

• Lengja tímabil endurgreiðslu á fjárhagsaðstoð upp í þrjú ár

• Tryggja gegnsæi um ráðstöfun á fjárheimildum 
• Verkefni VMST og Fjölmenningarseturs verði innan þeirra ramma



Takk fyrir 


